Editorial

CALAF I SOUAL, MOLT EN COMÚ

L'any 1997 van començar els contactes
entre la UE Calaf i la UE Soual, a través
d'una persona d'Igualada que s'havia
refugiat a França en acabar la Guerra
Civil. En aquests deu anys d'intercanvis
a nivell d'equips de futbol-base, s'han
creat uns forts lligams entre totes les
persones que hi participen any rere any.
Tant l'Ajuntament de Soual com el de
Calaf van creure que seria bo que aquests
intercanvis es poguessin ampliar a altres
aspectes, com poden ser el cultural, el

turístic, l'ensenyament, etc..., dins del
programa de la Unió Europea anomenat
"L'Europa dels ciutadans", i concretament
en la forma d'agermanament entre els
dos municipis.
Una vegada s'ha aprovat pels respectius
plens municipals de Calaf i Soual el
protocol d'agermanament, només resta,
per formalitzar-lo, la cerimònia del
jurament, que es realitzarà a Calaf el
proper dia 14 d'abril, i a Soual el dia 29
d'abril.
Per tal que l'agermanament no sigui un
tema en què només hi participin els
consistoris, tant a Soual com a Calaf
s'han creat sengles comissions, formades
per regidors i representants de les
entitats culturals i esportives de les dues
viles, a fi de vetllar per a la bona marxa
de l'agermanament.
Calaf i Soual son dues viles amb
característiques i problemes comuns.
Les dues, amb una història mil·lenària,
són viles eminentment rurals, amb una
creixent importància de la indústria que

prové de les ciutats més grans que hi
ha a prop, i amb una voluntat d'ampliar
els seus horitzons cap a fites més
ambicioses. Ambdues viles tenen
elements històrics i culturals comuns,
ja que en els segles X i XI hi havia una
gran intensitat de lligams culturals,
econòmics i polítics entre els comtes
catalans i els comptes occitans.
És aquesta una ocasió excepcional per
conèixer una cultura tan atractiva com
és l'occitana i prendre nota d'una sèrie
de valors que tots els que hem estat
a Soual hem pogut conèixer:
l'hospitalitat d'aquesta gent, el sentit
de pertinença a una comunitat, el
concepte que tenen de la cura que cal
tenir amb les coses comunitàries i la
importància que donen a la cultura, a
la història i al patrimoni.
Preparem, doncs, amb cura, la visita
que ens faran els nostres amics
occitans, i procurem que se sentin com
a casa seva en aquests dos dies que
estaran amb nosaltres.

El nom dels carrers
CARRER LAUREÀ FIGUEROLA
Aquest carrer està dedicat al calafí més influent que ha donat la
nostra vila, Laureà Figuerola i Ballester, personatge que va néixer
a Calaf el 4 de juliol de 1816. Malgrat la importància cabdal que
va tenir el nostre conciutadà en la política espanyola, no va ésser
fins l'any 1970 que se li va dedicar un carrer a la nostra vila,
probablement perquè Figuerola no va ésser un personatge massa
còmode per diferents motius. Entre ells podem destacar, per
exemple, que va ésser un gran defensor del lliurecanvisme en una
terra on tots els industrials estaven, almenys al segle XIX, a favor
del proteccionisme, i també que, des del punt de vista del Règim
franquista, va ésser un dels fundadors i primer president de la
"Institución Libre de Enseñanza", entitat que propugnava un
ensenyament laic i progressista i que, per aquest motiu, va ésser
proscrita en finalitzar la Guerra Civil. A banda d'aquestes
consideracions, el nostre personatge és conegut arreu perquè va
ésser qui va tirar endavant l'any 1868, essent ministre d'Hisenda,
el decret llei mitjançant el qual s'implantà a l'Estat espanyol la
pesseta com a unitat oficial de canvi. Per aquest motiu es van
programar, entre els mesos de setembre i desembre de l'any 2001,
un cicle d'actes en homenatge a la seva figura, just quan la pesseta
estava a punt d'ésser substituïda per l'euro. Gràcies a aquests
actes coneixem altres aspectes de la personalitat de Figuerola,
però com que no ens volem allargar només esmentarem els càrrecs
més representatius que va ocupar, al marge dels que ja hem
mencionat amb anterioritat. D'aquesta manera, el 1858 va ésser
elegit diputat pel districte tercer de Barcelona; el 1867 va ocupar
el càrrec de president del "Ateneo Científico y Literario de Madrid";

el 1871 va ésser elegit senador per Madrid; el 1872 va ésser
nomenat President del Senat; el 1885 va ocupar el càrrec de
regidor de l'Ajuntament de Madrid; el 1896 se'l va proclamar Soci
de mèrit de la "Real Academia de Jurisprudencia y Legislación";
finalment, el 1898 va ésser nomenat president de la "Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas", càrrec que va ocupar fins la seva
mort, ocorreguda a Madrid, el 28 de febrer de 1903.
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